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Bản tin số 4 ngày 15, tháng 12, năm 2012 

Kính thưa quý Giáo Sư, quý bạn Thụ Nhân, 

1/ Sau khoảng 03 tuần khi Phiếu Tham Khảo được gửi đến quý vị và quý bạn qua hệ thống 
các diển đàn Thụ Nhân trên toàn thế giới, Ban Tổ Chức ĐHTN 2014 đã nhận được sự đáp 
ứng thật nhanh chóng của quý vị và quý bạn với những kết quả rất phấn khởi về số lượng 
sẽ tham dự. Ngoài phần hồi đáp Phiếu Tham Khảo gửi thẳng vào đường nối đến BTC, 
chúng tôi còn nhận được nhiều điện thư và điện đàm cá nhân để xác nhận sẽ góp mặt trong 
ĐHTN2014 tại Montreal. 

Đúc kết thăm dò qua Phiếu Tham Khảo và các liên lạc cá nhân, 93% đã chọn Mùa 
Xuân để tổ chức ĐHTN 2014, 3% chọn Mùa Thu, và 4% thuận theo sự quyết định của 
BTC. Kết quả này đã giúp BTC đi đến một quyết định nhanh chóng hơn như đã được 
hoạch định trong buổi họp TN Montreal trước đó. 

2/ BTC / ĐHTN 2014 tại Montreal xin trân trọng thông báo :         

a/ BTC đã nghiên cứu về chi phí khách sạn, các hãng hàng không quốc tế và chọn thời 
điểm cho đại hội là giữa tháng 5, năm 2014, cũng là tuần lễ cuối cùng trước khi bước vào 
mùa cao điểm ( high season ) khi mà giá vé máy bay và khách sạn đều tăng vọt. 

Thời gian tổ chức Đại Hội : 
• 16 tháng 5, 2014 : đón tiếp quý vi, quý bạn từ xa đến
• 17 tháng 5, 2014 : Picnic buổi sáng và buổi chiều tối là chương trình ca nhạc 

*Cung đàn và dư âm* tại Quán Nửa Khuya ( xem ảnh đính kèm )
• 18 tháng 5, 2014 : Thăm các điểm chính của Montreal trong buổi sáng và buổi 

chiều tối sẽ diễn ra đêm Gala của Đại Hội Thụ Nhân 2014
• kể từ 19 tháng 5, 2014 : chương trình du lịch. 

Trong phần du lịch, Ban Tổ Chức sẽ cố gắng tổ chức hai (2) loại du lịch : 
- sáng đi, chiều về cho những thắng cảnh nằm trong bán kính 300Km
- du lịch nhiều ngày cho các địa điểm ở xa, dĩ nhiên, các chi phí khách sạn phụ trội 

cần được các bạn muốn tham dự phải dự trù trước.  



b/ Địa điểm : BTC ĐHTN 2014 chọn Trung tâm Thành Phố Montreal ( Downtown 
Montreal/ Centre -Ville de Montréal ) để tổ chức đại hội và chọn khách sạn cho tất cả 
quý vị và quý bạn bởi nơi đây là giao điểm của hầu hết các khách sạn tên tuổi như Hilton, 
Marriott, Queen Elizabeth, Delta, Sheraton, Hyatt, Sofitel vv … các khu thương mại với 
vô số cửa hiệu và tiệm ăn đủ loại khẩu vị, chưa kể những điểm du lịch lịch sử đã thu hút 
hàng triệu du khách mỗi năm.   

Ban Tổ Chức đã chọn hai (02) khách sạn chính :
1/ Holiday Inn Select, 4 Sao, giá phòng đôi 149.00$ CND. Nới đây sẽ diễn ra đêm nhạc 
thính phòng * Cung đàn và Dư Âm * do chính các bạn thụ nhân từ khắp nơi đóng góp 
tiếng đàn, tiếng hát. Khách sạn này cách địa điểm dạ tiệc Gala khoảng 600 thước. 
2/ Holiday Inn Express, 3 Sao, giá phòng đôi 109.00$ CDN, cách điạ điểm Gala khoảng 
1,5 km. Các phòng đôi tại đây đều có một ngăn nhà bếp nhỏ, thêm một phòng làm việc 
nhỏ với hệ thống Wi-Fi miễn phí và một giường xếp, thuận tiện cho các bạn có mang theo 
laptop . Mỗi sáng đều có bao gồm điểm tâm.   

Với cả hai khách sạn trên, các cặp bạn thân vói nhau có thể chỉ cần giữ 01 phòng cho 02 
cặp ( 4 người ) vì có 02 giường đôi. Như vậy, chi phí cho khách sạn cho các bạn đã có thể 
được giảm thiểu đáng kể. Ngoài ra, giữa hai khách sạn này là khu Chinatown, mọi sinh 
hoạt bắt đầu lúc 10:00AM, nơi các bạn có thể tìm thấy các loại khẩu vị thích hợp với mình 
khi cần. 

3/ Đêm Gala chính sẽ được tổ chức ở một nhà hàng với thực đơn Á Đông, nằm giữa hai 
khách sạn kể trên. Từ khách sạn, các bạn có thể thả bộ đến với đêm Gala. 
Chương trình văn nghệ dạ vũ của đêm Gala sẽ do một ban nhạc và ca sĩ chuyên nghiệp của 
Montreal phụ trách, một số giọng hát thụ nhân cũng sẽ được mời đóng góp vào chương 
trình, chi tiết sẽ do Ban Tổ Chức thu xếp và thông báo sau.    

Trong niềm hân hoan được đón tiếp quý giáo sư và đông đảo quý bạn thụ nhân trong Đại 
Hội Thụ Nhân Thế Giới 2014, Ban Tổ Chức xin chân thành cầu chúc quý vị và gia quyến 
một Lễ Giáng Sinh 2012 thật đầm ấm, hạnh phúc, cũng như một Năm Mới 2013 tràn đầy 
Bình An, Thịnh Vượng. 
Trân trọng

TM Ban Tổ Chức ĐHTN2014 Montreal
NGUYỄN DUY NGỌC K6/ CTKD



PS. Hình ảnh địa điểm tổ chức đêm nhạc thính phòng *Cung đàn và Dư Âm*


